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Motion om omprioritering av snöröjningen i Sala kommun 

INLEDNING 
Christer Gustafsson (C) inkom 2013-01-08 med rubricerad motion. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/85/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/85/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret 
Bilaga KS 2013/85/3, motion 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 88 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp (S) 

Svar på motion om omprioritering av snöröjningen i Sala kommun 

Christer Gustafsson (C) har den 8 januari 2013 inkommit med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att Sala kommun snabbutreder hur en omprioritering av snö
röjningen i Salaskulle kunna genomföras och- om den visar sig ha övervägande 
positiva effekter- genomför omprioriteringen. Som det är idag, menar förslags
ställaren att först snöröjs större vägar och sedan allt mindre vägar och gator och 
sist av allt röjs gång- och cykelvägar, vilket minskar framkomligheten för cykel
och gångtrafikanter, gående med rullstol, rollatar eller barnvagn. 

Tekniska kontoret har lämnat yttrande i frågan och anser att motionärens förslag 
redan är uppfyllda. 

Områdesindelningen för snöröjning i centrala Sala är indelad i dels gång- och cykel
banor med fyra sträckor, dels gator med elva sträckor. För varje sträcka finns en 
körordning, där större stråk och vägar till centrala platser som centrum, stationen, 
vårdcentralen och skolor är prioriterade. Snöröjningskriterierna för både gator och 
gång- och cykelbanor är satta till 5 cm för alla sträckningar och när de körs påbörjas 
alla sträckor samtidigt. Ibland sker snöröjning på gång- och cykelbanor även vid 
snömängder under 5 cm, även sandning sker oftare då halkriskerna är större där. 
Ser man till antalet gånger som det snöröjs per år så visar det att gång- och cykel
banor är prioriterade. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp [S) 
kommunstyrelsens ordförande 
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TEKNISKA KONTORET 
Evelina Söderman 

YTTRANDE 

Bilaga KS 2013/85/2 

Kommunstyrelsen Ink. 

Motion angående omprioritering av snöröjning i Sala kommun 
Områdesindelningen för snöröjning i centrala Sala är indelad i dels gång- och 
cykelbanor med fyra sträckor och dels gator med elva sträckor. 

För varje sträcka finns en körordning, där större stråk och vägar till centrala platser 
så som centrum, stationen, vårdcentralen och skolor är prioriterade. 

Snöröjningskriterierna för både gator och gång- och cykelbanor är satta till 5 cm och 
när de båda körs så påbörjas alla sträckor samtidigt. 

Som skrivet i motionen så är det svårare att ta sig fram till fots och med cykel i snön, 
speciellt med t.ex. rullatar eller barnvagn än vad det är med bil. Därför snöröjs gång
och cykelbanor ofta vid snömängder under 5 cm. Även sandning sker oftare på gång
och cykelbanor då halkriskerna är större där. 

Ser man till antalet gånger som det snöröjs per år så visar det att gång- och 
cykelbanor är prioriterade. 

Gator 
Gång och cykelbanor 

2010 
12 
17 

2011 
10 
16 

2012 
10 
16 

När förhållandena för snöröjningen ändras som exempelvis vid nya maskiner och 
fordon, nya sträckningar eller andra omständigheter som påverkar 
förutsättningarna eller prioriteringarna så ses sträckorna över och arbetas om. 
Detta arbete sker fortlöpande. 

Vi anser att motionärens förslag redan är uppfyllda. 

TEKNISKA KONTORET 
Gata/park 

~d}~ 
~~e~ Söderman 
enhetschef 
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SALAKOMMUN 
Tekniska kontoret 

Box 304 
733 25 Sa!a 

Besöksadress: Fabriksgatan 12 
Växel: 0224-550 00 

tekniska@sala.se 

www.sala.se 

Evelina Söderman 
Enhetschef 

evelina.soderman@sala.se 
Direkt: 0224-552 82 
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Motion angående omprioritering av snöröjningen i Sala kommun 

Normalt snöröjs först större vägar och sedan allt mindre och mindre vägar och gator och 
sist av allt röjs gång- och cykelvägar. Men det är svårare att gå eller cykla genom tio 
centimeter snö än att köra bil. För att inte tala om att ta sig fram med rullstol, rollatoreller 

barnvagn. 

Att göra tvärtom- alltså att först ploga gångvägar, cykelvägar och busshållplatser före 
större bilvägar har prövats med framgång i Karlskoga. Där prioriteras även dagis och 
förskolor, eftersom många kör dit innan man åker till jobbet. Efter det kommer större 
arbetsplatser, skolor och viktiga stråk genom staden. För Sala bör sannolikt även 
snöröjning av Resecentrum för tåg och buss ligga högt i prioritering. Det här gäller alltså 
kommunens vägar, gator och ytor- inte Trafikverkets vägar till och från Sala. 

Det finns mycket att vinna på att satsa på vinterväghållning för fotgängare. Tre gånger 
fler fotgängare skadas i halkolyckor än bilister. Kostnaden för vård och produktions
bortfall är fYra gånger högre än kostnaden för vinterväghållning. Denna prioritering av 
snöröjningen gynnar framkomligheten för alla och det sammanlagda arbetet och 
kostnaden för snöröjning är densamma. 

Jag yrkar att Sala kommun snabbutreder hur en omprioritering av snöröjningen i Sala 
skulle kunna genomföras och - om den visar sig ha övervägande positiva effekter

genomför omprioriteringen. 

Christer Gustafssonfc) 
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